Inkomstförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukten
Försäkringsgivare: Unionen Medlemsförsäkring AB, organisationsnummer 516401-6791, Stockholm.

Produkt: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet
Nedanstående information utgör endast en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen. För fullständig information se tillämplig
förköpsinformation, allmänna försäkringsvillkor och ditt försäkringsbesked.

Vad ingår i försäkringen?
Allmänt om gruppförsäkring
Unionen Medlemsförsäkring AB och fackförbundet
Unionen har ingått ett gruppavtal om tillhandahållande
av inkomstförsäkring till förbundets medlemmar.
Inkomstförsäkringen utgör en obligatorisk gruppförsäkring
till vilken medlem kan välja att teckna en individuell
tilläggsförsäkring. I gruppavtalet bestäms försäkringens
omfattning, den försäkringsberättigade gruppen,
anslutningskrav, när försäkringen tidigast kan börja
gälla, hur försäkringen ska administreras, giltighetstid,
uppsägningsrätt m.m.
Vid både obligatorisk- och tilläggsförsäkring ingår följande:
Ersättning vid inkomstbortfall, om du blir ofrivilligt
arbetslös eller om du har sagt upp dig, förutsatt att du:
• Har uppfyllt kvalifikationsreglerna*
• Har uppfyllt karenstiden*
• Efter uppnådd karenstid är fortsatt arbetslös
• Att arbetslöshetsersättning utbetalas av a-kassan
• Har rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan
Vid obligatorisk försäkring ingår följande:
Ersättning lämnas upp till 80 % av den
ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställer,
med ett tak om 60 000 kr.
Ersättning lämnas under en period om högst 150 dagar
Vid tilläggsförsäkring ingår följande:
Ersättning lämnas upp till 80 % av den
ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställer,
med ett tak om 150 000 kr.
Förlängning av den obligatoriska försäkringens
ersättningsperiod med 50 dagar
* Läs mer om kvalifikationsregler och karenstider i de
allmänna försäkringsvillkoren.
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Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan följer några exempel på vad som inte ingår
i försäkringen. Exemplen gäller oberoende av om
tilläggsförsäkring tecknats.
Ersättning utgår inte om du saknar medlemskap i en
svensk a-kassa som står under tillsyn av Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkring.
Ersättning utgår inte vid sjukskrivning.
Ersättning utgår inte efter det att du fyllt 65 år.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer några exempel på sådana begränsningar som
gäller för försäkringen. Exemplen gäller oberoende av om
tilläggsförsäkring tecknats.
Försäkringen gäller i Sverige under förutsättning
att du får ersättning från svensk a-kassa alternativt
aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
Om ingen arbetslöshetsersättning betalas ut,
exempelvis vid karensperiod eller avstängning
från a-kassan utbetalas inte heller någon
försäkringsersättning.
Vid nedsättning av dagpenningen från a-kassan sätts
ersättningen från försäkringen ned i motsvarande mån.
Om du får skadestånd som ersättning för lön från
din tidigare arbetsgivare för tid som du samtidigt
har fått försäkringsersättning kan utbetald
försäkringsersättning krävas tillbaka för denna tid.
Force majeure: Försäkringsbolaget är inte ansvarigt
för skada till följd av strejk, lockout, bojkott, blockad,
lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse eller annan
omständighet varöver försäkringsbolaget inte råder,
och inte heller för annan skada, om försäkringsbolaget
förfarit med normal aktsamhet.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Om du väljer att teckna tilläggsförsäkring utfärdas denna med grund i den information som du lämnar till oss. Om någon uppgift som
lämnats är oriktig eller ofullständig, exempelvis information om medlemskap i en svensk a-kassa, kan detta medföra att försäkringen blir
ogiltig, sägs upp eller att ersättningen sätt ned, helt eller delvis, enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i
övrigt. Skulle sådana omständigheter inträffa sker ingen återbetalning av redan betalda premier.

När och hur ska jag betala?
Du betalar inte någon premie för den obligatoriska försäkringen, utan denna ingår i ditt medlemskap. Om du väljer att komplettera ditt
skydd med tilläggsförsäkringen, betalar du själv premier för detta tillägg.
Det är fackförbundet Unionen som på uppdrag av oss aviserar premier för tilläggsförsäkringen. Du kan välja mellan autogiro, e- eller
pappersfaktura för att betala premien. Första premien ska betalas inom tjugoen dagar från den dag Unionen aviserat premien. Premier för
senare premieperioder och förnyelsepremier ska betalas senast på periodens första dag.
Om betalning inte sker i tid säger vi upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter tidpunkten för uppsägning om inte premien
betalas inom denna tid.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar följer av ditt försäkringsbesked. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst under försäkringstiden säga upp tilläggsförsäkringen. En sådan uppsägning sker till fackförbundet Unionen eller till oss.
Både den obligatoriska inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringen upphör automatiskt att gälla vid den tidpunkt du inte längre uppfyller
anslutningsvillkoren.

